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17 november 2017 

 

Leesspecialist 

Tijdens de 10 min avonden van dinsdagavond 28 november en donderdagavond 

7 december zal onze leesspecialist Jorien aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben 

of wilt u tips over bepaalde leesboeken, dan kunt u terecht in onze schoolbiblio-

theek op de flat. Zij is vanaf 18.30-21.00 aanwezig om u te woord te staan.5 

 

Denkkracht 

In november, van dit schooljaar zijn we op de Prins Florisschool gestart met de 

pilot/interventie: Denkkracht.                                                                             

Denkkracht is een onderwijsaanbod voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die 

over de gehele linie sterk zijn en uitdaging kunnen gebruiken. Deelname aan 

Denkkracht is niet vrijblijvend en is op voordracht van de ib-er en de leerkracht.  

De korte termijn doelen voor Denkkracht zijn: 

 het planmatig leren werken (projectenballade, de pittige pepers) 

 werken aan de executieve functies 

 het leren reflecteren op je eigen werk (plus-delta model) 

 het geven van feedback op het proces van je groepsgenoot 

 leren werken met het TASC-model (reflecteren op proces) 

 het komen tot een product 

De leerlingen die deelnemen aan Denk-

kracht werken ongeveer zestien weken aan 

een project. Na deze weken zal het project 

afgesloten worden met een evaluatie door 

zowel de leerkracht als de leerling. Ook zal 

de beoordeling opgenomen worden in het 

rapport. Na het afsluiten van het project zal 

de leerling zijn product presenteren in zijn 

eigen klas. 

De leerlingen nemen tweewekelijks een uur 

deel aan Denkkracht met ontwikkelingsgelij-

ken.  Tijdens dit uur worden de leerlingen 

gecoacht op het projectmatig werken, de 

executieve functies en het reflecteren op 

inzet en proces. De leerlingen werken op 

andere dagen, volgens gemaakte afspra-
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ken, verder aan het project in de eigen groep. 

Het lange termijndoel van Denkkracht is; onderwijs op maat geven en talenten 

uit de leerling halen. Om dit doel te bereiken wordt er  gewerkt  met een Per-

soonlijk Ontwikkel Plan (POP). Tijdens het POP stellen de leerlingen een ei-

gen onderzoeksvraag op en gaan op geheel eigen wijze op zoek naar het ant-

woord waarbij de leerkracht een coachende rol heeft. 

En dit vinden een paar leerlingen uit groep 4B over Denkkracht: 

Nick: Ik vind het leuk, ik moet hard werken. Ik vind de opdrachten wel makke-

lijk. We werken aan: Koraalrif. Ik werk samen met Roy en Timo B. In een 

boekje met streepjes werken is ook leuk en de knutselopdrachten. Fouten ma-

ken mag, maar gummen is niet leuk. 

Roy: Ik vind de opdrachten best moeilijk. Het is wel leuk. De uitdaging is heel 

leuk en teamwork 

Noa: Mijn onderwerp is Het Oerwoud. Ik werk samen met Sanne. De opdrach-

ten zijn leuk en wat moeilijker. 

Sanne: Er is een boekje met antwoorden dat helpt om de opdrachten te ma-

ken. Alle opdrachten zijn leuk en grappig. 
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